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- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Redefiniri și invenții lingvistico-legislative Redefiniri și invenții lingvistico-legislative 
periculoasepericuloase

Cezar Adonis
Mihalache

NNeîndoielnic, tocmai
proiectele legislative menite a
ne apăra nouă ființa națională
trebuie să ne facă vigilenți!
Pentru că pe cele scrise de ve-
netici, pentru scopurile lor miz-
erabile, le știm prea bine, le
cunoaștem nodurile toxice,
capcanele menite a ne reduce
drepturile de exprimare,
libertățile civice, manifestările
naționale și tradiționale.

Dar în cazul unor
proiecte legislative menite a ne
proteja, cel puțin ca intenție
declarativă, trebuie să fim, din
păcate, mult mai atenți. Să nu
ne lăsăm îmbătați de entuzias-
mul „dăruirii” unora de a ne
promova și nouă o lege… Să
nu ignorăm conținutul acestor
proiecte legislative, păcăliți
poate de forma care, pentru în-
tâia oară, în sensul combaterii
anti-românismului (dar fără a fi
promovat a priori un act leg-
islativ dedicat protejării și
promovării românismului?!), ne
este și nouă favorabilă…

În Anul Centenarului a
apărut o inițiativă lăudabilă,
necesară, urgentă, pentru
„pedepsirea faptelor și
acțiunilor anti-românești”. Și
totuși, de ce începem cu stân-
gul? De ce nu formulăm mai
întâi o Lege a Românismului,
care să cuprindă în ea formele
de apărare, de promovare, dar
și „actorii” necesari, instituții,
roluri, pentru o reală acoperire
culturală, istorică și
educațională?

Sigur, în fața valului de
anti-românism din ultima
vreme, o invazie care, prin
acțiunile de destructurare,
desființare, negare a carac-
terului nostru istoric, ba și de
repudiere a ființei noastre
național-creștine și a măreției
istorice pe care o avem la
fundația noastră, ca Neam și
Țară, dar și ca izvor de conti-
nuitate, aici și dincolo de Prut,
nu se va limita la esența Cen-
tenarului, ci se va întinde spre
momentul budapestan al
consemnării Trianonului 2020,
pare că un asemenea proiect
trebuie să-l absorbim fără să
crâcnim. În fond, cine și când
se va mai gândi și la noi într-o
lege, nu?!

Din păcate, formularea
în care au fost puse princi-
palele direcții ale proiectului
Legii de combatere a anti-
românismului, la nivel de
conținut, ar trebui să ne facă
vigilenți. Pentru că, prin
„șopârlele” care au fost strecu-
rate în text, ea ar putea fi foarte
bine susținută, ca inițiativă
legislativă, și de UDMR, dar și
de anumite minorități!

În fapt, cât de lipsit de
o reală simțire națională, de
vibrație istorică, de empatie cu
momentele astrale ale definirii
Neamului Românesc trebuie
să fii pentru a nu fi capabil să
creezi singur o asemenea
lege? Cum vrei să te lauzi
peste ani că te-ai gândit la țara
și neamul tău când ai redactat
o lege pentru combaterea
faptelor anti-românești copi-
ind…  din legile unor venetici?

Țara, interesul
național, nevoile noastre, tre-
cutul istoric, prezentul și viitorul
definiției acelui „a fi Român”,
aici și pretutindeni, acum și în
nemurire, meritau un efort de
creație de la zero. Nu un
„copy/paste”. Mai ales că este
o inițiativă pe care o
consemnăm, iată, la trei
decenii o dată, fiind prima lege
pentru noi în acest post-de-
cembrist încălecat de venetici,
sugrumat de detractori, înecat
de umorile cozilor noastre de
topor. Fără de care, trădarea și
vânzarea de astăzi nu ar fi fost
posibile…

Românismul nu poate
fi cuprins într-o lege! Este o
stare pe care trebuie să o
menții în mentalul generațiilor
prezente, dar, mai ales, să o
perpetuezi în cele viitoare. Iar
combaterea anti-românismului
nu o poți face pe genunchi,
rupând paragrafe, culmea, din
legile deja existente, cele în-
dreptate împotriva ființei noas-
tre istorice, tradiționale,
creștinești.

Și sunt cel puțin două
rupturi grave de logică în acest
proiect menit a combate
„acțiunile și faptele anti-
românești”, amândouă la fel de
grave ca efecte în timp.

În primul rând,
definirea conceptului de anti-
românism, de la o esență clară
(Dex., „care este îndreptat îm-
potriva românilor, a limbii și a
culturii lor”), la un stufăriș prin
care, pe lângă cei vizați de
lege, noi, românii, evident cei
cu simțire, și trăire în suflet,
poate, în perspectiva celor ce
se nasc azi, și cu înțelegerea
înălțătoarei jertfe pentru Neam
și Țară, nu a izolării de prob-
lemele pe care le are țara, un-
deva printre străini, să fie
menționați ca protejați și… „ne-
românii”.

Pentru inițiatori, anti-
românismul reprezintă
„percepţia referitoare la 
români exprimată ca ură îm-
potriva acestora, precum şi
manifestările verbale sau fiz-
ice, motivate de ură împotriva
românilor, îndreptate împotriva
românilor sau ne-românilor, 
a proprietăţilor românilor, 
a instituţiilor comunităţilor
româneşti sau a lăcaşurilor de
cult ale românilor”.

Or, ce fel de definiție
este aceasta?… De când sun-
tem noi împărțiți (sortați?) în
două structuri ale aceleași
ființe naționale: români și ne-
români? Sau, de fapt, prin
acestă redefinire a noastră ca
fibră, parte comună, pozitivă,
români și ne-români (cu sensul
de alte etnii, desigur, nu peio-
rativ), se încearcă, printr-o lege
presupus menită apărării in-
tereselor noastre, și protejarea
acelora care nu ne doresc
binele. Românii sunt doar
ROMÂNI! Iar în fibra noastră,
etnicii, cei ce se simt români, și
se comportă ca atare, nu pot fi
considerați altfel. Și nu pot fi
numiți „ne-români” (fie și în
sens nepeiorativ).

În al doilea rând, ce
caută în acest proiect de lege
mențiunea care permite
desfășurarea de acțiuni anti-
românești în scopul „cercetării
istoriografice”?!… Cât de tâmp
trebuie să fii să pui în lege o
referire care a fost strecurată în
legile scrise de venetici îm-
potriva noastră ca o
„fereastră”, pentru a avea
portițe și a nu ne trezi cu toții
după gratii? Cum să spui că
anti-românismul „nu se
consideră infracţiune dacă este
săvârşit în interesul artei,
ştiinţei, cercetării sau educaţiei,
sau în scopul dezbaterilor unor
aspecte de interes public”?!

Iniţiatorii mai strecoară
în lege și conceptul de „instituţi
ale comunităţilor româneşti” și
referirea religioasă, deși este
definirea noastră, ca neam, nu
la nivel de Ortodoxism, ci a
„lăcaşurilor de cult ale
românilor”. Or, printr-o astfel de
definire se oficializează și re-
definire a noastră ca 
structură unitară, prin 
introducerea noțiunii de
„comunități românești” (imix-
tiune lingvistică ce nu se va
opri doar la atât), în
„comunități” grupându-se toți
ceilalți, ca etnii, nu Neamul
Românesc!

În schimb, în această
„definire” a anti-românismului
nu se spune nimic despre
acțiunile îndreptate împotriva
limbii române. Sau „inițiatorii”
consideră că deja nu mai vor-
bim doar de o limbă? Ci de una
a noastră, românească, și cele
ale etnicilor de aici, definiți de
proiectul legislativ ca „ne-
românii”…

Cu atenție la aceste
„scăpări”, care ar trebui să
atragă atenția asupra unora
dintre inițiatori (!), Legea pen-
tru combaterea anti-românis-
mului ar putea fi punctul de
pornire în recuperarea atâtor,
fapte și consemnări etice,
morale, istorice pierdute în ul-
timele decenii.

●

La noi, totul funcționează La noi, totul funcționează 
la fel de prost!la fel de prost!

George
Alexander

DDe mai bine de 
trei săptămâni, Curtea
Constituțională a României
s-a pronunțat în legătură cu
demiterea procurorului-şef al
DNA. Preşedintele țării, bici-
clistul numărul 1 al patriei,
lecturează încă documentul,
cititul nu este, fireşte, ele-
mentul său favorit, punctul
său forte!… 

Nici treburile Țării nu
par a fi! Unii spun că 
micul Iohannis sfidează
Constituția, alții că este ire-
sponsabil, ca de obicei! În
anul Centenarului Unirii însă,
nici să onoreze prin prezența
sa simbolică un drapel, nu
este în stare, iar acest lucru
este grav! Iar Dragnea &
com., numărând anii de
puşcărie , care-i aşteaptă, îşi
freacă palmele, totuşi,
bucuroşi!

Prin toată politica
duplicitară, prin ambiguitatea
sa, Iohannis pare că le face
jocul, în realitate!…

Tărăgănează lu-
crurile, spune prostii, nu este
sincer, compromițând DNA-
ul în felul acesta, la fel ca şi
alte instituții!… De ce nu ar fi
un şef de stat receptiv şi de
ce nu ar schimba imediat un
procuror-şef?! DNA-ul şi Ser-
viciile nu pot sta într-un sin-
gur om, căci nimeni nu este
– şi nu trebuie să fie!- ines-
timabil şi de neînlocuit! 

Analiza critică a
instituțiilor vitale ale țării ar
trebui făcută permanent pen-
tru ca ele să funcționeze aşa
cum trebuie. În realitate, nu
se doreşte acest lucru, este
ca şi în parabola aceea cu
pasărea acoperită de o
balegă… 

Nu oricine aruncă
murdării peste tine este
duşmanul tău şi nu oricine te
scoate din mizerie îți este
prieten! Până atunci, Drag-
nea şi toți parlamentarii
“săraci şi cinstiți” îşi vor
plânge de milă, autovictim-
izându-se, sensibilizând
gloatele, doar-doar or

schimba Legile Justiției, să
fure şi mai mult!… 

Cum or fi ajuns însă
aşa de bogați?! Cum ați
ajuns voi, români, atât de
săraci?!… Iar această aşa-
zisă Opoziție, cu lideri de doi
bani, mereu în urma timpului
sau care sfidează bunul-
simț, – când organizează
moțiuni de cenzură, dând
rateu, când strâng mi-li-oa-
ne de oameni în Piața Victo-
riei, în fața guvernului (50 de
oameni numărați fix plus dl
Orban!), când o acuză pe
onorabila Veorica Dăncilă de
înaltă trădare!, pe ea,
săraca, nevinovata făptură,

Schizma perfectă a
PSD! Fără Viziune, fără Lid-
eri adevărați, partidele aces-
tea dau numai apă la moară
corupților din PSD. Mai este
de mirare că ambasadele
străine se amestecă flagrant
în treburile noastre interne?!
Nu cred!

Soluția nu este decât
una singură! Oameni noi,
Nepătați, Competenți şi
Patrioți! Implicându-ne,
eradicăm Prostia, Lăcomia,
Incompetența acestor politi-
cieni! Si, a propos,
Incompetența lor… Aflându-
se la Bruxelles, în aceste
momente, la o întâlnire
crucială privind Imigrația în
Europa, dl. Iohannis, ca de
obicei, spune lucruri penibile
sau nu are nimic de spus,
zâmbeşte, face fețe-fețe în
fața reporterului… Nici nu
ştie pe ce lume se află! Cu
astfel de Incompetenți, ce
şanse să aibă România?!

Normal că totul
merge prost! Mai există însă
Speranță! Iar Speranța
aceasta constă în milioanele
de suflete româneşti care
aşteaptă o Schimbare.
Poate, într-o zi, oamenii
aceştia nu vor mai sta acasă,
privind la televizor… Vor ieşi
să înfrunte viața. La vot!

●
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Eminescu și Catedrala Neamului!Eminescu și Catedrala Neamului!

Ion
Coja

UUn fost student, em-
inent profesor la un cunos-
cut liceu din provincie, m-a
căutat ca să-mi ceară
părerea în legătură cu o
popunere / idee a sa, între-
bându-mă dacă merită sau
nu să fie adusă la
cunoștința și dezbaterea
publicului, a autorităților
îndreptățite să decidă
asupra dînsei, a propunerii.
M-a lăsat pe mine să decid
asupra oportunității prop-
unerii, urmând ca pe site-ul
meu, un site relativ vizitat de
lume bună, să lansez prop-
unerea respectivă, cu
condiția sine qua non de a
respecta anonimatul autoru-
lui.

Am făcut un mic
sondaj printre cunoscuți și
am dat peste păreri
împărțite, așa cum mă și
așteptam… Eu însumi am
argumente și pro, și contra,
n-aș putea spune că am o
poziție fermă de respingere
sau de acceptare a prop-
unerii colegului nostru.
Norocul meu că nu am o
poziție de decizie, așa că e
simplă sarcina cu care m-
am încărcat: gazdă a prop-
unerii gândite de un tenace
și aplicat iubitor al literelor
românești, al culturii noastre
naționale, gazdă a comen-
tariilor pe care le va stârni
această propunere.

Propunerea colegu-
lui nostru este ca în incinta
Catedralei Mântuirii Neamu-
lui să fie aduse osemintele
lui Mihai Eminescu spre a fi
re-înhumate…

La argumentele care
ar susține această prop-
unere, argumente accesi-
bile oricui, eu aș 
sublinia următorul consider-
ent: constatăm că mormîn-
tul lui Mihai Eminescu de la
cimitirul Bellu este tot mai
sufocat de mormintele altor
scriitori, unii dintre ei mai de
mâna a doua, care au ținut
și au făcut fel și fel de
intervenții – am în vedere
mai ales nevestele
supraviețuitoare, pentru ca
defunctul soț să le fie
„așezat” cât mai aproape de
Eminescu. Ultimul desant în
vecinătatea lui Eminescu îi
aparține deputatului George
Pruteanu și au fost justifi-
cate discuții în public prile-
juite de ingerința „locației”
sepulcrale de care a avut
parte controversatul per-
sonaj! Nu dau alte nume,
sunt pe crucile care s-au
înmulțit în preajma Poetului.
Devine tot mai evident că
Cimitirul Belu și actualul
„context” nu este locul
potrivit pentru a găzdui
rămășițele lumești ale lui

Mihai Eminescu. Dacă mi-
aduc aminte bine, încă „de
la început” au fost discuții
pe tema aceasta, a locului
de la Bellu, nepotrivit pentru
odihna de veci a Poetului
„Național”. A fost un con-
sens public privind provizo-
ratul mormîntului. Un
provizorat care nu trebuia
să dureze atât de mult. Îl
mai prelungim mult?!

Dacă ar fi de amintit
și alte motivații, am putea
avea în vedere în vedere și
faptul că în multe catedrale
creștine și-au găsit loc de

odihnă veșnică rămășițele
pământești ale unor 
mari personalități. Bunăoară
prezența mormîntului lui
Isaac Newton sau Georg
Handel în incinta catedralei
Westminster pare a fi în
concordanță cu tot ceea ce
ar cântări în favoarea prop-
unerii colegului nostru. Ar-
gumentele care au
determinat înhumarea lui
Newton în clădirea cate-
dralei londoneze sunt vala-
bile și pentru Eminescu. Ba,
pentru Eminescu, s-ar mai
putea adăuga câteva mo-
tive.

Mă adresez domni-
ilor voastre, colegi și prieteni
respectabili ce-mi sunteți,
sau colegilor necunoscuți
„tovarăși de idei”, pentru a
vă cere părerea. Și întreb:

Care ar putea fi ar-
gumentele ce pot fi invocate
în sprijinul acestei prop-
uneri? Cum ați formula
aceste argumente, măcar
câteva Care ar fi argu-
mentele contra, care s-ar
adăuga la reținerea
fiecăruia dintre noi de a tul-
bura pacea bietelor
rămășițe materiale din ființa
răposatului? Care ar putea
fi obiecțiile împotriva acestei
propuneri, demne de a fi
luate în seamă? Obiecții de
ordin religios, obiecții de
ordin moral-cultural, mistic
etc. Obiecții de bun simț…
Pe cine propuneți să facă

parte din „comitetul de
inițiativă”? (Persoanele de
față se exclud, adică sub-
semnatul și autorul anonim
al propunerii…) La ce
instanțe să adresăm prop-
unerea noastră? Patriarhia,
Sinodul BOR, Academia?
Pe cine propuneți să facă
parte din grupul civic de
inițiativă? Ce propuneri
aveți de făcut în legătură cu
acest proiect? Unde ați
vedea amplasarea mormîn-
tului? În interiorul catedralei
și unde anume? În afara
clădirii, dar în perimetrul

dedicat catedralei, într-o
capelă de sine stătătoare ca
mormînt al Poetului și 
loc de pelerinaj? Etc…
Recomandați abandonarea
acestei idei? Pe ce consi-
derente? Invitația se
adresează persoanelor care
nu pun nicicum în discuție
ridicarea Catedralei Mân-
tuirii Neamului. Persoanelor
care trăiesc din plin
satisfacția ridicării acestui
edificiu cu semnficații atât
de profunde, atât de legate
de viitorul nostru românesc!

Sunt două întrebări
de pus pe partea „cealaltă”.
Mai întâi, din capul locului,
trebuie să ne întrebăm dacă
locul unde se află mormîntul
Poetului este potrivit pentru
funcțiile multiple pe care le
are un mormînt atât de
„special”. Nu ne poate fi in-
diferent locul acesta. Iar
dacă răspunsul va fi NU,
atunci urmează a doua în-
trebare: incinta Catedralei
ar fi locul cel mai potrivit? Ar
fi alt loc mai potrivit?

S-au scurs 130 de
ani de la moartea Poetului și
constatăm că opera sa ne
este azi mai utilă, mai
necesară ca oricând. Emi-
nescu este azi mai actual
ca-n timpul vieții sale, din
păcate. În viitorul previzibil,
atât în variantă optimistă,
cât și în varianta defetistă,
opera lui Eminescu va lucra
mai departe spre a ne întări,

spre a ne dumiri care ne
este rostul ca neam, ca
subiecte ale istoriei, ca
mădulare ale lumii creștine,
ale omenirii!

Mormîntul unui
asemenea erou are și el
rolul său, funcția sa trezi-
toare de elanuri și trăiri
unice. Mormîntul unui erou
este sortit să fie un loc de
pelerinaj public, național.
Are nevoie de spațiu care
să-i încapă pe cei ce ar dori
să facă un popas de
reculegere în preajma a ce
a mai rămas din materiali-

tatea binecuvîntată a Er-
oului.

Cred că mormîntul
lui Eminescu, strămutat din
cimitirul Bellu, nu va trebui
să fie monumental, de mari
dimensiuni, ci cât mai
asemănător actualului mor-
mînt, înconjurat însă de
spațiul de reculegere care
azi îi lipsește. Azi, e nevoie
de toate precauțiunile să nu
calci pe alte morminte
atunci când încerci să te
apopii să aprinzi o lumînare
pentru liniștea și odihna su-
fletului atât de chinuit al Po-
etului. Senzația este
penibilă… Modest este și un
alt „mare” mormînt, cel de la
Țebea lui Avram Iancu. Dar
este atât de potrivit pentru
funcția sa prin faptul că se
află singur într-un 
spațiu larg, propice pentru
reculegere călătorului
pelerin, cât și pentru
manifestări publice, cu car-
acter mobilizator. Personal,
aș înclina pentru un mor-
mînt în incinta Catedralei,
dar nu sub cupola acesteia,
ci alături, într-un spațiu
deopotrivă retras și gen-
eros, în bătaia vîntului și a
ploii, sub bolta cerului înste-
lat, lipsit de monumentali-
tatea unui mauzoleu, dar
oferind în jur spațiu suficient
pentru credincioși, pentru
cei veniți să se închine
românului ne-pereche.

Necesară este și o

raportare în timp. Când să
se producă această
„strămutare”? O dată cu in-
augurarea Catedralei sau
mai târziu?… Mai târziu
când?… Oricum, cum va
arăta acest mormînt va fi să
se hotărască printr-un con-
curs de proiecte, ceea ce va
însemna timp, mult peste
data inaugurării Catedralei,
la 1 Decembrie anul curent!
Și așa este și bine, inaugu-
rarea Catedralei trebuind a
fi un eveniment unic și sieși
suficient, fără a-l combina în
mod excesiv cu altă „întâm-
plare” sărbătorească.

Evident, părerile vor
fi împărțite în toate
privințele. Există un risc
major: discuțiile pe acest
subiect să semene dihonie
și tulburare a spiritului pub-
lic. Nu m-ar mira să aud și
propunerea de a apela la
referendum… Vor fi și
intervenții „ca să se afle în
treabă”, ale unor grăbiți să
se bage singuri în seamă.
Mass media noastră, de un
nivel profesional atât de jal-
nic, nu va lipsi nici ea să-și
dea în petec, ocazia nu
poate fi pierdută pentru
răuvoitorii de care nu
ducem lipsă!.

La prima vedere lu-
crurile pot părea simple, în
varianta acceptării prop-
unerii. Dar cu cât zăbovești
mai mult asupra ei, lucrurile
se arată a fi surprinzător de
complicate și de delicate.
De aici și răspunderea mare
a instanțelor și a per-
soanelor care își vor asuma
riscul de a face! Riscul de a
face este un risc mult mai
mare decât riscul de a nu
face, de a nu te lega la cap
fără să te doară. De a lăsa
lucrurile în starea lor de
ieri…

Oricum, rolul de ad-
ministrator al întregii între-
prinderi revine Bisericii
Ortodoxe Române, al 
cărei punct de vedere 
este hotărîtor. Academia
Română este și ea în
situația de a se implica,
alături de Biserica Neamu-
lui. Sperăm să aibă același
punct de vedere, să meargă
pe aceeași soluție, oricare
va fi aceasta. După păre-
rea subsemnatului, dacă
se acceptă propunerea
strămutării osemintelor Po-
etului în incinta Catedralei
Neamului, iar acțiunile
legate de acest proces se
vor desfășura cu tact și
măsură, fără gesturi exce-
sive și festiviste, efectul final
va fi întăritor pentru
conștiința de neam
românească, pentru demni-
tatea noastră.

●
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Legea lui Vexler...Legea lui Vexler...

Vasile
Zărnescu

PPrea Fericitului
Părinte Daniel Patriarhul
României

Prea Fericite Părinte
Patriarh Daniel,

V-am trimis, în 20 iunie
a.c., pe cale electronică, un
mesaj însoțit de textul de pro-
movare a petiției mele contra
proiectului de lege ferenda
B135/2018, propus de minori-
tarul Silviu Vexler, proiect
transformat rapid de Senat în
legea „organică“ L300/2018,
dar nu am primit, din partea
funcționarilor Patriarhiei, con-
firmarea primirii acestui mesaj.

Conținutul mesajului
era acesta:

„Vă supun atenției ma-
terialul din atașament, inclusiv
textul petiției de respingere a
legii propuse de Silviu Vexler,
indicat prin linkul respectiv, în
încercarea de a mai îndrepta
lucrurile prin respingerea ei de
către dvs., prin autoritatea
morală a Bisericii Ortodoxe
Române.

Legea lui Vexler con-
stituie o supralegiferare inutilă
și, oricum, extrem de
dăunătoare.

După cum puteți con-
stata din textul de promovare a
petiției și din textul propriu-zis
al acesteia, am anticipat că
Parlamentul va aproba fără

discernămînt, fără dezbatere
publică, în mod «discret», în
baza art. 75 din Constituția
revizuită samavolnic în 2003,
această lege liberticidă.

Această lege consti-
tuie încă o  crimă contra
poporului român“.

În plus față de cele de
mai sus, vă mai semnalez
cîteva aspecte importante.

Prin adresa nr.
497/14.06.2018, înlocuitorul
președintelui Senatului, Iulian-
Claudiu Manda, îl anunță 
pe președintele Camerei
Deputaților, Nicolae-Liviu
Dragnea, că Senatul a adoptat
„legea lui Vexler“ în 13 iunie
2018 (anexa 1).

Pe de altă parte, prin
adresa nr. 793/27.04.2018 a
Cabinetului premierului
României, Viorica Dăncilă,
către președintele Senatului,
C ă l i n - C o n s t a n t i n - A n t o n
Popescu-Tăriceanu, intrată la
Cabinetul acestuia cu nr.
Bp/35/08.05.2018, sunt comu-
nicate cîteva „puncte de
vedere“ ale Guvernului referi-
toare la propunerea legislativă
a lui Silviu Vexler, unde, la
punctul 3, după ce se
precizează că reglementările
propuse de Silviu Vexler
făceau obiectul legilor ante-
rioare, O.U.G. nr. 31/2002 și
Legii nr. 217/2015, se
menționează:

«Așadar, din analiza
prezentei propuneri legislative
rezultă că adoptarea acesteia

ar duce la o reglementare
similară în două acte norma-
tive distincte, ceea ce ar crea o
situație de paralelism de regle-
mentare, interzis1 de preved-
erile art. 16 alin. (1) din Legea
nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elab-
orarea actelor normative,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare, obliga-
torii pentru redactarea prop-
unerilor legislative inițiate de
deputați și senatori, conform
art. 3 alin. (1) din același act
normativ.

Mai mult, instanța de
contencios constituțional a
sancționat situații similare de
dublare a conținutului normativ,
calificându-le ca
neconstituționale2, deoarece
respectivele reglementări au
încălcat art. 16 alin. (1) din
Legea nr. 24/2000 și, implicit,
pe cele ale art. 1 alin. (5) din
Constituția României,
republicată, potrivit cărora 
„În România, respectarea
Constituției, a supremației sale
și a legilor este obligatorie“.

Prin urmare, apreciem
că prezenta propunere
legislativă ar putea fi viciată de
neconstituționalitate în raport
cu cele de mai sus și în acord
cu jurisprudența Curții
Constituționale în materie»
(anexa 2).

În pofida acestor
precizări clare, anume că
„legea lui Vexler“ este
neconstituțională fiindcă

dublează alte legi existente și,
deci, constituie o supralegifer-
are – faptă interzisă de Legea
nr. 24/2000 și de Constituție –,
Senatul a votat în unanimitate
textul lui Silviu Vexler, în 13
iunie a.c., iar Camera
Deputaților, în 20 iunie a.c., în
cvasiunanimitate – cu o
„abținere“ – fără nici o modifi-
care dintre cele propuse Gu-
vern și de alte consilii
consultate!

Este necesar să relev
că până și normele juridice iu-
daice din vremea lui Iisus Hris-
tos erau mai democratice și
mai transparente, căci proce-
sul se ducea după anumite
proceduri obligatorii și era pub-
lic, nu în secret, cum a proce-
dat Parlamentul! Astfel,
Talmudul menţionează: „Un
verdict de vinovăţie dat simul-
tan şi în unanimitate duce la
achitare“, deoarece se
consideră că acuzatul nu a
avut parte de un proces
echitabil, un verdict simultan şi
unanim neputând fi decât
rezultatul unei conspiraţii.

Așadar, votul Parla-
mentului de aprobare a „legii
lui Vexler“ este nul de drept,
deoarece a fost dat în „una-
nimitate și simultan“ – adică
fără dezbateri în Senat și în
Camera Deputaților, de parcă
parlamentarii nu gîndesc și
votează la „indicații“ și fără
dezbateri publice: totul a fost
făcut rapid și pe ascuns!

Prea Fericite Părinte

Patriarh,
Aveți toate motivele să

relevați că legea 
este anticonstituțională și
antiromânească, deoarece,
așa cum am arătat în Petiția
postată pe Internet, „legea lui
Vexler“ ne interzice libertatea
cuvîntului, libertatea religioasă
și ne interzice practicarea
credinței ortodoxe! De aseme-
nea, puteți încerca să coalizați
la această misiune și celelalte
culte creștine din România.

Efectiv, legea 
lui Vexler interzice funcționarea
Bisericii Ortodoxe Române. În
plus, nu a existat nici un act de
antisemitism în România care
să motiveze apariția unei legi
suplimentare.

Ca atare, permiteți-mi
să vă propun să difuzați o
directivă clerului ortodox ca toți
preoții să semnaleze și să în-
demne enoriașii să semneze
petiția mea, astfel ca, dacă va
fi semnată de 500.000 de per-
soane, să putem abroga
această lege. Aceasta va fi sin-
gura cale.

Acum, chiar dacă va fi
returnată de d-l președinte
Klaus Iohannis – dacă o va re-
turna, dar am serioase rezerve
științifice că nu o va face –,
legea va suporta cîteva
modificări minore, fără să fie
afectat conținutul ei pernicios
pentru poporul român!).

●

Rădăcinile româneşti ale Novorusiei!Rădăcinile româneşti ale Novorusiei!

Ionuț Țene

MMultă lume crede că
noile republici reunite şi inde-
pendente Doneţk şi Lugansk,
în noul stat Novorusia sunt
consecinţe doar ale crizei
ucrainene. Novorusia nu este
un stat nou pe harta lumii, ci o
gubernie autonomă, de fapt o
marcă de graniţă a Imperiului
Rus de la sfârşitul secolului
XVIII, răsărită în urma luptelor
de eliberare de sub ocupaţia
turcească şi tătărească. Apoi
Novorusia s-a extins la sud-
vest până la Cherson, actuala
Odessa. Lumea nu cunoaşte
rădăcinile româneşti ale statu-
lui Novorosia, care s-a format
peste o puternică comunitate
medievală românească.

Populaţia română era
recunoscută de cronicarii tim-
pului, varegi, slavi sau bizanini
ca boholoveni sau vlahi în feu-
dalismul timpuriu. Populaţia
autohtonă a cunoscut valuri de
migratori în nordul Mării Negre.
Românii erau menţionaţi de
aventurierii varegi pe
inscripţiile lor runice din insula
Gotland, în sec. IX. Boholoveni
stăpâneau provinciile Podolia,
Volânia, Kiev şi partea nordică
a Basarabiei, pe când partea
sudică a Basarabiei şi zona
transnistreană limitrofă era sub
stăpânirea vlahilor numiţi brod-
nici. Brodnicii, sub conducerea
voievodului Ploscânea,
participă la bătălia de la râul
Kalka (1223), unde mongolii îi
strivesc pe ruşi, brodnicii lup-
tând în aripa stângă alături de
mongolii conduşi de Tsukir Han

şi Teshi Han.
Românii erau majori-

tari în zona Nistru, Bug, Cher-
son până la Nipru. Iniţial Kievul
a fost o aşezare locuită de
vlahi în evul mediu timpuriu.
Teodor Burada, folclorist
român ce a călătorit mult în
Transnistria, în a doua
jumătate a secolului XIX,
culegând folclor şi identificând
multe sate româneşti inclusiv
pe valea Bugului, aşa cum
menţionează în cele două
lucrări ale sale „O călătorie în
satele Moldoveneşti din guber-
nia Cherson” (1882) şi „O
călătorie la Românii din guber-
nia Kamenitz-Podolsk” (1884),
lăsând o mulţime de observaţii
asupra obiceiurilor, portului,
limbii acestora, remarcând uni-
tatea sufletească a acestora 
cu românii basarabeni,
transilvăneni sau din România.
În evul mediu, domnitorii
Moldovei controlau reginea
transnistreană. Ion Vodă cel
Cumplit vorbeşte de Ţara
Moldovei de dincolo de Nistru.
La 10 mai 1574, dă un hristov
prin care îl împroprietărea pe
Ion Golia, marele logofăt al
Moldovei, cu moşii dincolo de
Nistru, la gura Iahurlucului şi
mai sus de Orhei, la capul
Peşterei, inclusiv loc de patru
mori. Acest lucru nu putea fi re-
alizat decât dacă domnul
moldovean chiar stăpânea
acele locuri. Există numeroase
documente ulterioare care
confirmă stăpânirea ţinuturilor
de pe peste Nistru. Tot aşa, la
4 august 1588, Petru Voievod
confirmă printr-un hrisov
împărţirea moşiilor între

jupâneasa lui Golia şi a lui
Eremia pârcălabul pe Răut,
jumătate din satul Oxintia, o
moară la Mihăilaşa etc. La 11
august 1593, Ieremia Movilă
reînnoieşte un hristov de pe
vremea lui Ion Vodă referitor la
aceleaşi moşii, iar în 1602
boieri moldoveni vorbesc de
neamurile de dincolo de Nistru.
Mai mult, trebuie amintită
stăpânirea cetăţii Lerici a gen-
ovezilor, de la limanul Niprului,
ocupată de moldovenii lui
Petru Aron la 1454 şi deţinută
de Ştefan cel Mare până la
1475. Secolul XVIII cuprinde
mult mai multe documente şi
acte de vânzare, danii ale
moşiilor de peste Nistru.
Ştefan Bathory într-o scrisoare
către înalta Poartă arată că
întinderile dintre Bug şi Nipru
erau populate cu o adunătură
de oameni compusă din poloni
litvani, moscali şi români.
Cazacii sunt strânşi dintre
moscali şi români. Prin denu-
mirea de cazac, tătarii
înţelegeau vagabond. Hat-
manul lor Dumitru Vişnovieţchi
se cobora dintr-o soră a lui
P.Rareş. A pretins şi scaunul
Moldovei. După Ioan Vodă cel
Cumplit, cazacii vor năvăli în
Moldova de mai multe ori
aducând cu ei ,,Domnişori”, fii
adevăraţi sau închipuiţi de din-
colo de Nistru ai domnilor de
odinioară ai Moldovei. Mai
mult, Nicoară Potcoavă este
cel mai bun exemplu al
existenţei luptătorilor cazaci
moldoveni între Bug şi Nipru
care aspira la tronul Moldovei
şi care a fost evidenţiat într-o
elocventă nuvelă de Mihai

Sadoveanu.
Istoriografia „oficială i-

a uitat deliberat pe cazacii
români de dincolo de Nistru şi
Bug, care au ajuns hatmani :
Ioan Potcoava , Grigore Lo-
boda sau Danila Apostol. În
1574, Ion Vodă Armeanul
pomenea de “țara noastră a
Moldovei de dincolo de Nistru”,
iar Gheorghe Duca devenea
“Despot al Moldovei și
Ucrainei”, în 1681. Dacă până
acum doar hotarul etnic
depășise Nistrul, Duca va duce
și hotarul politic în zona
transnistreană, având în
stăpânire toate teritoriile dintre
Carpați și Nipru. Duca Vodă a
împlinit pe lângă rolul de dom-
nitor al Moldovei şi rostul de
hatman şi administrator al
Ucrainei, unde în vremea
aceasta se vor scrie şi acte
redactate în româneşte. În sec-
olul XVII domnitorul Gheorghe
Duca Vodă era stăpân nu
numai peste Moldova, ci şi
peste Transnistria şi teritoriile
de la Bug până la Nipru.
Stăpânirea sa a fost
recunoscută de sultan până la
Nipru, devenind şi administra-
tor al acestei părţi din Ucraina.
Acesta colonizează cu români
întinsele teritorii devastate de
război, adăugând un nou val
de viaţă românească celei ex-
istente, dar rarefiate, şi intro-
duce o seamă de reforme
pentru a ajuta revenirea vieţii
economice, prin privilegiile
date din capitala Ucrainei
româneşti, Nemirova (Nimirov,
pe Bug), la 20 noiembrie 1681.
Duca numeşte comandanţi
români ai regiunii de dincolo de

Nistru şi construieşte cetatea
Kanev pe Nipru. Pe lângă ho-
tarul etnic, este împins şi ho-
tarul politic mult dincolo de
Nistru. După el, au mai deţinut
conducerea Ucrainei şi Ştefan
Movilă, Dimitrie Cantacuzino şi
Ene Drăghici. Viaţa în Ucraina
românească ce cuprindea teri-
toriul dintre Nistru, Nipru, Ca-
menca (la nord) şi marea
Neagră (la sud) era identică cu
cea a românilor din Moldova,
documentele fiind redactate în
limba română şi acolo domnind
„jus valahicum”, legea română.
Teritoriul era împărţit adminis-
trativ în două, de la Nistru la
Bug şi de la Bug la Nipru. Hat-
manul cazac de la stânga
Niprului face paşi şi mai
importanţi către Rusia, şi ea
îngrijorată.

Despre destinul
românilor de la est de Nistru a
scris în 1942 sociologul Anton
Golopenţia o excelentă carte
„Românii de la este de Bug”
pentru care sovieticii nu l-au
iertat, ucigându-l în bătaie la
Jilava – 1951. Golopenţia a
făcut cercetări sociologice pe
teren şi a rămas uimit de
numărul mare al românilor din
satele din zona Niprului şi
Doneţk în timpul războiului,
care nu au pierit în urma
bolşevizării staliniste. El prop-
unea de-bolşevizarea prin
cultură şi alimentaţie. Muzico-
logul Constantin Brăiloiu a în-
registrat cântece româneşti la
fel ca în Ardeal, în sate din jurul
oraşului Doneţk eliberat de tru-
pele româno-germane în 1942. 

●



Ghimpele Națiunii

Furtul de resurse, furtul de țară…Furtul de resurse, furtul de țară…

Cezar Adonis
Mihalache

MMai simplu ar fi să ne
ia de-a dreptul cetățenia și să
o de la alții… Să ne sus-
pende dreptul de lucra în și
pentru țara noastră, ce să
mai?!, de a trăi (uneori pur și
simplu de a putea viețui…), în
propria casă, și să ne oblige
să plecăm cu toții în exil. Să
devenim cârpele de șters ale
veneticilor, imigranților și
străinilor. Să stăm în ge-
nunchi pe plantațiile altora ori
să-i ștergem la fund pe
bătrânii Europei. Ba, de ce
nu?, poate și pc cei ai Africii,
acolo de unde le pleacă lor
tinerii pentru a se simți bine
aici, în casa noastră, căreia i-
am deschis porțile și fere-
strele mai rău ca în 1989…
Iar în locul nostru să vină, să
continue, să se multiplice
exponențial infuzia de
emigranți. Că aia, cel puțin la
prima generație, sunt cuminți
și stau cu fruntea plecată. Nu
vociferează, nu pun însemne
#Rezist pe instituțiile contro-
late de coțcarii politici, nu cer
în stradă apărarea nevoilor
noastre, a decenței și
demnității de Neam și Țară.
Că pe ăia nici nu-i
interesează cum se cheamă
țara. Și nici istoria ei…

În fapt, refugiații
ăștia, cel puțin la prima
generație, reprezintă exact
acel specimen de care au
nevoie politicienii noștri. Iar
apoi, pot să le dea și dreptul
de a vota, să mai aibă cine,

că mâine-poimâine, numai
pensionarii români și
emigranții vor mai flutura
pancarte în ziua votului.
Sigur, nu am pune rămășag
că toți pensionarii vor mai
avea loc! Mai ales cei ce nu
au stat și nu stau pe partea
de asfalt propesedist.

Ba, în această
jumătate de An Centenar
rămasă, atât ar mai și
rămâne de făcut: să dea hoții
casei de hoți (mai bine
rămânea doar bordel politic,
ce o să mai plângem după
vremurile duduilor de prin
casetele otevisto… „alese”!),
să dea o lege în care cinstea
să devină coțcărie imputabilă
penal în codul lor neope-
naloparlomentar. Iar nouă,
nealiniaților în banda derbe-
deilor politici, să ne dea
brânci peste hotare.

Este mizerabil nivelul
la care s-a ajuns… Lăsăm
de-o parte caricaturile cu fețe
de ferpar care s-au urcat cu
labele jegoase pe scaunul
marilor bărbați de stat de
altădată! Nu consemnăm nici
agramatismele pe care poate
nici măcar oamenii de servi-
ciu din casele acelor bărbați
de stat de altădată nu le deb-
itau!

Dar faptele, trădările,
nu pot fi privite pieziș!

Suntem în fața argu-
mentului necesar dizolvării de
drept a Parlamentului, pe
care chiar forul ne-a pus-o la
îndemână de pe apa sâm-
betelor pe care ni le poartă.
Faptul că, în plină dramă
națională, nici un parlamentar

nu a cerut suspendarea
oricăror lucrări în Parlament
și expedierea aleșilor în teri-
toriu, fie și de fațadă (oricum
ar fi dat mai bine decât fețele
de paviani speriați de apele
ce-i împresurau oferite de
miniguvernul plecat în terito-
riu!), ar justifica dizolvarea
unui for care, într-o situația
de criză, nu a fost alături de
suferințele românilor.

Cum să stai, coțcar
imbecilizat într-o ură sadea,
în ședințe în care să votezi
prima lege din lume care in-
stituie dreptul de a fura, o
lege cu rang superior, la nivel
de cod procedural (și să nu
ne mire dacă aceiași hoți nu
vor transpune prevederile
noului cod al lui „aliciordache”
și în Constituție!), să te
scarpini în bărbia ce-ți sprijină
fața tâmpă (ochi goi, minte
îngustă), iar pe televizoarele
din spatele tău să curgă po-
topul durerii fără să ai o
minimă reacție?1… Doar in-
teresul imediat, grabnic, nici
noapte nici zi să nu mai ex-
iste în peștera celor peste
600 de hoți, de a te pune la
adăpostul castei…

Cum să accepți ca
șef de cameră, ba să o mai și
grohăi public, ca resursele
țării pot fi scoase la mezat de
alții?! Să (te) recunoști în
pragul unui furt internațional
de țară, să te lamentezi ca
ajung gazele noastre pe 
la unguri, când, înaintea
gazelor, textele de lege sunt
izvorâte chiar de sub mâna
ta?!

Cum să nu te revolți

când vezi ipocrizia lui Liviu
Dragnea care spune că nu
este de acord ca resursele de
gaz din Marea Neagră
(resurse neatinse încă, pure,
rezerva unui viitor pe care îl
tocăm într-un prezent contro-
lat de hoții politici), să ajungă
la alții „chiar cu totul”. Măcar
câteva procente să ajungă și
în România, nu?! Și restul?

Ce atitudine este
aceasta în accepți să-ți
folosești propriile resurse
ducând tu singur dijma la
ceilalți, pupând tu papucul și
kippele descălecătorilor ve-
netici?

Pentru că asta se va
întâmplă cu resursele de gaz
din Marea Neagră. Vom plăti
din ele aproape pe de-a în-
tregul o dijmă pe care
guvernanții și politicienii ne-o
impun pentru a-și continua ei
huzurul politic. Acești
trădători (lepre de ospiciu
politic, bolnavi de putere,
înveninați de ură și
ranchiună) care ne conduc…

Cum să taci în fața
celeilalte hoții de resurse?…
Roșia Montana. Pe care
coțcarii au securizat-o în
peștera furturilor lor, blocând
protejarea zonei de orice
intervenție de exploatare
printr-un statut recunoscut de
Unesco?…

Cum să nu te ridici în
fața celeilalte agresiuni hi-
doase, alt braț al aceleași
hidre care ne-a împresurat
sub conducerea veneticilor,
care vrea să ne înfaște
resursele de hrană?

Evident, arabii pot să

cumpere ce vor aici. Firme,
clădiri… Dar asta nu
înseamnă ca dacă au
cumpărat un producător
național de cereale au drep-
tul să preia și resursele de
lucru ale acestuia. Mai ales
că ele sunt ale țării. Nu ale
acelei societăți care doar le
exploata în concesiune. Și
grav este că și aici, această
vânzare se face din nou cu
acordul unei instituții a statu-
lui, prin intermediul unui stat
de status politic: Consiliul
concurenței. Care nu vede
nici o problemă în
achiziționarea unei companii
agricole naționale de către
arabi, nici măcar din perspec-
tiva preluării unor concesiuni
care, obligatoriu, trebuie să
se întoarcă la stat, neputând
fi transmise juridic. Căci, In-
sula Mare a Brăilei,
bunăoară, este a țării și nu
poate intra în huzurul de
harem comercial al unor
bogătani care își închipuie că
își permit să cumpere orice în
România…

Suntem într-un An
Centenar, deja înjumătățit ca
șansă de a aduce un omagiu
real înaintașilor, pus de către
guvernanți pe post de
berbece de asalt al „Tri-
anonului 2020” împotriva
fundațiile Statului Național
Unitar Român.

Și pe noi tot nu ne
interesează…
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Dan
Tănasă

DDin  nou instituții ale
administrației publice cen-
trale a statului român sunt
implicate în propaganda
iredentist-șovină promovată
atât de agresiv de Ungaria
și UDMR în favoarea au-
tonomiei teritoriale pe criterii
etnice a așa-zisului ținut se-
cuiesc.

În loc să se delim-
iteze de propaganda UDMR
și a Ungariei în favoarea au-
tonomiei teritoriale pe criterii
etnice a așa-zisului ținut se-
cuiesc, instituții publice ale
administrației publice cen-
trale a statului român sunt
implicate logistic și financiar
în această propagandă
ostilă României. Deși ne
aflăm în anul Centenarului
Marii Uniri când coaliția de
guvernare PSD-ALDE ar
trebui să fie mai atentă la
astfel de manifestări, liderii
coaliției de guvernare, Liviu
Dragnea și Călin Popescu-
Tăriceanu, sunt în genunchi
în fața UDMR.

Este deja de notori-
etate faptul că UDMR
acționează după bunul plac
cu bugetele instituțiilor pe
care le controlează la nivel
local. Primării, consilii

județene sau case de
cultură controlate de UDMR
sunt implicate logistic și fi-
nanciar în tot felul de
manifestări cu un pronunțat
caracter revizionist, șovin și
antiromânesc. Așa au

apărut maratonul secuiesc,
turul ciclist al ținutului secui-
esc, ziua familiei secuiești,
poarta secuiască, salamul
cu gust secuiesc etc., toata
acestea făcând parte din

planul de marketing al
proiectului de autonomie a
așa-zisului ținut secuiesc.

Dacă până acum
doar instituțiile publice ale
administrației locale contro-
late de UDMR erau an-

grenate în această
propagandă iredentist-
șovină a UDMR, mai nou și
administrația centrală a stat-
ului român pune umărul la
autonomia teritorială pe cri-

terii etnice a așa-zisului ținut
secuiesc. Așa se face că de
câțiva ani, Direcția
Județeană pentru Sport și
Tineret Harghita, o instituția
publică aflată în subordinea
Ministerului Tineretului și

Sportului, deci în subor-
dinea Guvernului României,
se implică activ, logistic și fi-
nanciar, în organizarea de
maratoane secuiești și turul
ciclist al ținutului secuiesc.

Și ediția din acest an
a Turului ciclist al ținutului
secuiesc este organizată de
Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Harghita în
parteneriat cu Consiliul
Județean Covasna. Potrivit
unei hotărâri de consiliu
adoptată ieri, CJ Covasna
va aloca 40.000 de lei către
DJST Harghita pentru a or-
ganiza Turul ciclist al
ținutului secuiesc din acest
an.
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